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K-6, Zespół Projektowania Budowli Przemysłowych                                               Wrocław, luty 2020 r.                                                           

 

Temat pracy kursowej dla studentów  studiów I st.   

Projektowanie Architektoniczne 2 – Zintegrowane Miejsca Pracy i Zamieszkania.   

  

WYTWÓRNIA BIOPALIWA (PELETU) Z MIESZKANIEM WŁAŚCICIELA  

  

I. Charakterystyka obiektu.  

Fabryka funkcjonuje całorocznie. Obiekt usytuowany jest na przedmieściach, w terenie sąsiadującym z 

zakładami produkcji drzewnej, stolarniami itp., np. w sąsiedztwie zgrupowań przemysłu meblarskiego 

(Twardogóra na Dolnym Śląsku, Dobromierz na Śląsku Opolskim). Załoga wytwórni (36 os.) pracuje na 2 

zmiany po 18 os. Pracownicy do pracy wytwórni dojeżdżają transportem własnym.  

  

II. Technologia.  

Do produkcji peletów drzewnych wykorzystuje się surowiec odpadowy z tartaków, stolarni, zakładów 

drzewnych. Najłatwiejsze jest wykorzystanie czystych, suchych trocin. Uzyskanie 1t peletów, wymaga 

przetworzenia ok. 6 m3 trocin. Do ich produkcji peletu wykorzystuje się granulatory. Wydajność jednego 

granulatora to od 0,6 do 4 ton na godzinę. Trociny przewozi się od dostawców kontenerami hakowymi o 

pojemności 35-38 m3. Taka objętość zostaje przetworzona wciągu 4 godzin (dwa kontenery na zmianę).  

Przygotowanie surowca do produkcji peletów drzewnych, oprócz rozdrobnienia i oczyszczenia, wymaga 

wysuszenia do około 8% wilgotności. Po wysuszeniu trociny muszą zostać ostatecznie zmielone i posiadać 

odpowiednią frakcję. Wytwarzanie peletów to proces wielokrotnego wyciskania miazgi drzewnej przez 

specjalnie ukształtowane otwory w grubej metalowej matrycy. Granulatory z matrycą pierścieniową najczęściej 

pracują w układzie wyciskania odśrodkowego za pomocą jednej, dwóch lub trzech obrotowych rolek, 

dociskających miazgę drzewną do wewnętrznej powierzchni matrycy. Po przeciśnięciu przez matrycę pelety 

trzeba schłodzić a następnie zapakować w worki foliowe o odpowiedniej masie na urządzeniu które nazywa 

się wagopakowarka. Worki są układane paletach 80×120 cm, tak zapakowane produkty są przewożone do 

supermarketów budowlanych i sprzedawane bezpośrednio z palet.  

  

III.  Zagospodarowanie terenu.  

Orientacyjna powierzchnia działki budowlanej ok. 0,5-0,7 ha.   

Układ urbanistyczny projektowanego należy obiektu dostosować do istniejących warunków terenowych. 

Należy zaproponować optymalne wykorzystanie i zagospodarowanie działki, a także właściwe 

wkomponowanie całego założenia w otoczenie. Dojazd do wytwórni zapewniony jest drogą publiczną. Na 

terenie należy zapewnić parking dla pracowników na 20 samochodów.   

  

W wytwórni peletów wykorzystywane są dwa zestawy samochodów z przyczepami typu „hakowiec” i 

zabierające po dwa zsuwane kontenery (tzw. hakowe) o objętości 35-38 m3. W obiegu znajduje się kilkanaście 

kontenerów, które są podstawiane u dostawców do wypełnienia, a następnie odbierane. W przypadku suchych 

trocin rozładunek musi odbywać się pod dachem. W części zaplecza należy uwzględnić plac manewrowy 

(promień zewn. zawracania nie mniejszy niż 11,0 m) i dostawczy dla samochodów typu „hakowiec” (dostawa 

trocin odbywa się codziennie), a także stanowisko składowania odpadów. Na całym terenie przewidzieć układ 

wewnętrznych dróg dojazdowych i parking dla dwóch samochodów z przyczepami typu „hakowiec” (łączna dł. 

ok. 17 m).  

  

IV. Założenia funkcjonalno-przestrzenne.  

Ze względów organizacyjnych w projektowanym obiekcie występują następujące zespoły funkcjonalne:  

1. Zespół produkcyjny – zasadniczy element założenia (o wys. min. 7,0 m. netto) w którym odbywa się 

wytwarzanie peletu. Linia produkcyjna ma wymiary 40×15 m i jest podzielona na dział „suszenia i 

rozdrabniania” oraz dział „granulacji”. Działy te znajdują się w jednej przestrzeni hali produkcyjnej, bez 

wydzielenia ścianami. Projekt linii produkcyjnej nie jest przedmiotem opracowania!  

2. Zespół magazynowy (o wys. min. 7,0 m. netto). Magazynowanie surowca: Jednoprzestrzenna hala do 

składowania trocin. Połączona z zadaszonym placem manewrowym (wiatą) oraz z zespołem produkcyjnym. 

Na placu manewrowym następuje wyładowanie trocin z kontenerów i przeładowanie na linię produkcyjną. 

Obsługa ładowarką spalinową. Magazynowanie produktów: Magazyn paletowy – pelety pakowane w worki 

foliowe na paletach. Obsługa wózkiem widłowym akumulatorowym lub gazowym. Ładowanie wózka w doku.  
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4. Zespół socjalny – składający się z wydzielonej części zaplecza socjalnego dla 36 pracowników 

pracujących w wytwórni w systemie dwuzmianowym (I zmiana - 18 osób, II zmiana - 18 osób). Zespół 

przepustowy składa się z szatni odzieży własnej, szatni odzieży roboczej, bloku higienicznosanitarnego, 

pokoju śniadań (dopuszcza się, zależnie od przyjętego rozwiązania, sytuowanie zespołu socjalnego w 

poziomie I piętra).  

5. Zespół biurowy – zaplecze administracyjne składające się z gabinetu dyrektora, 2 pokoi biurowych. 

Zatrudnienie 4 os. na jedną zmianę.   

6. Zespół mieszkalny – mieszkanie właściciela wg. programu domu jednorodzinnego. Niezależne wejście 

(klatka schodowa w przypadku rozwiązań wielokondygnacyjnych).   

7. Zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych obejmujący min. kotłownię na pelet, wentylatornię 

(możliwość umieszczenia na dachu budynku), wytwórnię pary technologicznej, hydroforownię (woda użytkowa 

z własnego ujęcia), magazyn gospodarczy itp.  

V. Program użytkowy.  

  

l.p.    pow.   uwagi:  

  Zespół produkcyjny:     

1  Dział suszenia i rozdrabniania  300  minimalna rozpiętości 

18 m,  wysokość 7,0 

m w świetle,  łączne 

wymiary linii prod. 

40×15 m  

2  Dział granulacji  300  

  Zespół magazynowy:     

5  Magazyn trocin  300  wysokość 7,0 m w świetle  

W magazynie trocim i na placu 

manewrowym operuje ładowarka. 

Nad placem manewrowym 

zadaszenie.   

  Magazyn produktów gotowych (paletowy)  200   

6  Magazyn opakowań foliowych  20  

7  Dok załadunkowy prod. gotowych  40   

  Zespół socjalny:     

8  Szatnie przepustowe dla 36 os. (II zm. po 18 

os.) + WC  

wg. norm    

9  Śniadalnia  wg. norm    

  Zespół biurowy:     

10  Gabinet dyrektora  20    

11  2 pokoje biurowe  30 (2 x 15 

m2)  

  

  Zespół mieszkalny       

12  Mieszkanie właściciela  150   program jak w domku 

jednorodzinnym, możliwe różne 

warianty   

  Zespół pomieszczeń techniczno-

gospodarczych:  

   

15  Kotłownia na pelet  20    

16  Wentylatornia   60    

17  Wytwornica pary przemysłowej  20  w zespole pomieszczeń 

technicznych  

18  Hydroforownia  20    

19  Magazynu gospodarczy  20    

  

Uwaga: Dopuszcza się modyfikację programu w zależności od przyjętej koncepcji (wymagana jest akceptacja 

prowadzącego adiunkta).  
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VI. Schemat powiązań funkcjonalnych wytwórni (bez skali):  

  

  
  

VII. Przykłady urządzeń produkcyjnych:   

Młyn do trocin  Suszarnia bębnowa  Granulator  

    

  

 

dł. 2,0 m; szer. 2.0 m; wys. 

2,5 m  

dł. 15,5 m; szer. 5,5 m; wys. 5,5 m  dł. 2,0 m; szer. 2,0 m; 

wys. 2,5 m  

ze strefą obsługi 1,0 m z 

każdej strony  

ze strefą obsługi 2,0 m z każdej strony  ze strefa obsługi 4,0   

Uwaga! Projekt linii produkcyjnej nie jest przedmiotem opracowania! Gabaryty podano wyłącznie w celach 

orientacyjnych.   

  

VI. Przykłady urządzeń transportowych:   

Ładowacz (transp. zewn. + mag.)  Kontener hakowy (transp. zewn.)  Paleta  
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dł. 4,7 m; szer. 1,5 m; wys. 3,9 

m zewn. promień skrętu 4,0 m  

7,0 m x 2,4 m x 2,3 

m poj.: 38 m3, masa 

3100 kg  

dł. 1,2 m, szer. 0,8 m, wys. 1,8 

m  

Samochód do transportu „hakowiec”      

  

    

dł. 9,7 m; szer. 2,8 m; wys. 3,5 m  

zewn. promień skrętu 11,0 m  

    

  

VI. Elementy zagospodarowania terenu.  

1. Zespół kubaturowy obiektów produkcyjnych.  

2. Parking dla samochodów osobowych pracowników 20 stanowisk.  

4. Plac manewrowy i dostawczy (z wiatą nad miejscem rozładunku trocin).  

5. Boks na odpady.  

6. Ogrodzenie terenu, drogi wewnętrzne, zieleń, chodniki i place piesze, elementy małej architektury, akcenty 

reklamowe itp.  

  

VII. Zakres opracowania.  

  

Plansze projektowe (pożądany format A3 w układzie 

poziomym).  

 

1) orientacja (1:2000), PZT - projekt zagospodarowania terenu     1:500,    

2) rzuty kondygnacji             1:200,  

3) rzut dachu               1:200,  

4) przekroje (w liczbie odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 2)   1:200,   

5) elewacje (w liczbie odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 4)   1:200,  

6) fragment elewacji (ok.10 mb) z odpowiednimi fragmentami przekroju poziomego i pionowego 1:50,  

8) perspektywa zakładu z lotu ptaka lub aksonometria całości,  

9) plansza dodatkowa (perspektywa strefy wejściowej widziana z poziomu stojącego obserwatora, schematy, 

ideogramy, podstawowe informacje materiałowe i opisowe, etc.)  

Plansze powinny być podane w trwałej technice graficznej, najchętniej w kolorze (elewacje w skali 1:200 oraz 

fragment elewacji w skali 1:50 obligatoryjnie kolorowe w technice wektor + podłożony kolor nie zasłaniający 

El. wektorowych).  

  

Ewentualna zmiana powyższych ustaleń ramowych (skala, format, zakres opracowania) musi być uzgodniona 

i zaakceptowana przez prowadzącego adiunkta.   

Praca kursowa jest pożądana przy ustnym egzaminie z przedmiotu !  

  

Zawartość części archiwalnej - płyta CD-ROM i formatki A4.  

Płyta ma zawierać:  

a) pliki z planszami projektowymi – formaty: dwg, pdf, jpg  

b) plik z opisem projektu: doc, pdf  

Każda formatka A4 powinna mieścić 1 planszę projektową; całość ma być umieszczona w koszulce foliowej 

gotowej do wpięcia do segregatora.  

  

Temat służy wyłącznie celom dydaktycznym.                             Opracował dr hab. inż. arch. Marcin Brzezicki  


